
PRIHLÁŠKA NA eRko TÁBOR – detí                                                 2022 
01.-06.8 – Drienica                                                                        

Meno a priezvisko dieťaťa:                                                   Nepovinné informácie 

Dátum narodenia:                                                                     Škola a trieda:  

                                                                                                           Priatelia, ktorí idú tiež na tábor:  

Bydlisko:                                                                                        Povaha dieťaťa:     Skôr tiché 

                                                                                (Zakrúžkujte)  Smelé, komunikatívne  

                                                                                                   Živé, hyperaktívne 

Zdravotný stav: 

Potvrdenie o bezinfekčnosti ako aj prípadné zdravotné problémy (alergie, ochorenia a ďalšie) odovzdáte na tlačive 
pri príchode na tábor. Ak má dieťa vážnejšie zdravotné problémy, je potrebné jeho účasť na tábore konzultovať 
s organizátormi. 

Svojím podpisom dávam súhlas občianskemu združeniu eRko-HKSD na účasti svojho dieťaťa  na letnom 
eRko tábore.  

 

Zároveň týmto potvrdzujem, že som bol poučený/poučená ako dotknutá osoba v súvislosti so spracovaním 
osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2019 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a v platnom znení pre účely vyúčtovania nákladov podujatia. 

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu: 

Telefónne čísla (aspoň 2): 

Mail: 

 

V .................................................. dňa .....................................                                                    ....................................................... 

                                                                                                                                                    Podpis zákonného zástupcu 

 

Súhlas zákonného zástupcu so spracovaním fotografií: 

Zároveň súhlasím so spracovaním fotografií a videí z aktivít uskutočnených počas tábora. Fotografie budú 
uverejnené rešpektujúc Smernicu o ochrane detí eRku a Kódex používania obrazového materiálu a podávania 
správ (Viac informácií na www.erko.sk/ochranadeti): 

 

Súhlasím/Nesúhlasím (nehodiace sa prečiarknuť). 

 

Podpis zákonného zástupcu: ...................................................... 

 

 

 

                                                                     



Tieto informácie uschovajte do dňa odchodu – obsahujú zoznam vecí ktoré si majú deti zbaliť. 

INFORMÁCIE – eRko tábor 

Termín: 01.-06.8.2022 

Miesto: Drienica, chata Kočanka 

Vek: 7-15 rokov 

Náš cieľ: Našim cieľom je pomocou príkladu animátorov, hrami, sv. omšami, príjemnou a radostnou 

                   atmosférou viesť deti k viere v Boha a kresťanských hodnotám. 

Ubytovanie: Zariadenie: 3 sprchy, 4 WC, zariadená kuchyňa, jedáleň, spoločenská miestnosť,  šatňa, 8 izieb. Na 
spanie sú postele, je potrebné zobrať si SPACÁK. V areáli je trávnaté ihrisko a altánok s ohniskom na opekanie. 

Program: zábavné, kreatívne a výchovné aktivity, sv. omše, duchovný program. 
Poplatky:  eRko dieťa, súrodenci: 65€ 

                      NeeRko dieťa: 75€ 

                      (reálne náklady 150€) 

Spôsob dopravy: Objednaný autobus – čas odchodu spresníme sms-kou týždeň pred odchodom na tábor. 

Prihlasovanie: • Prihlásiť sa je možne do 24.7.2022 v sakristii kostola alebo u eRko animátorov  

                               • Pri prihlasovaní je potrebné doniesť vyplnenú prihlášku a presnú sumu 

 

• STRETNUTIE RODIČOV: podanie bližších informácií ohľadom tábora 29.7.2022 v spoločenskej 
miestnosti na farskom úrade v Spišskom Podhradí o 16:30  

Kontakt:    Hl. Vedúci:  Anežka Kokoruďová                                                                        

                                tel. č. 0944 319 066 

 

Čo je potrebne zbaliť? 

SPACÁK 

Lieky (ktoré dieťa užíva, aj pre prípad nevoľnosti v autobuse) 

PREUKAZ POISTENCA 

Spodná bielizeň, pyžamo, oblečenie pre prípad teplého a studeného počasia, šiltovka, malá fľaša na vodu, pevná 
obuv, náhradná obuv, prezuvky, pršiplášť, hygienické potreby: uterák, sprchový gél, zubná kefka a pasta, 
rúško/a, malá dezinfekcia na ruky... 

...... a hlavne veľa dobrej nálady :) 

Nebrať žiadne cenné veci! 

 

Kto bude na tábore? 

Kňaz, zdravotník, 10 animátorov, kuchár, dobrovoľníci, 40 detí 

 

Opatrenia súvisiace s epidemiologickou situáciou momentálne nemáme. Avšak počas celého pobytu 
budeme dbať na dezinfekciu rúk a okolia. Ak sa situácia zhorší a pribudnú nám nejaké opatrenia, budeme Vás 
o podmienkach nástupu na tábor informovať hneď, ako to bude možné.  

                                

 

 



!DOKUMENTY POTREBNÉ USCHOVAŤ A  ODOVZDAŤ V DEŇ NÁSTUPU! 

Prehlásenie  o bezinfekčnosti dieťaťa 
                        (potvrdenie nesmie byť staršie ako 1 deň pred nástupom do tábora) 

Potvrdzujem, že moje dieťa ..........................................................................., nar .. ............................... 

bytom ....................................................................  neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že regionálny úrad verejného zdravotníctva, ani 

lekár všeobecnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo 

lekársky dohľad).  

Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia, alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku 

s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s 

vyrážkami,...). 

Potvrdzujem, že moje dieťa nejaví príznaky infekcie COVID-19 (zvýšená teplota, kašeľ, dýchavičnosť) a v priebehu 14 dní pred odchodom 

neprišlo do styku s osobou chorou na infekčné ochorenie, alebo podozrivou z nákazy a ani jemu, ani inému príslušníkovi rodiny, žijúcemu s ním 

v spoločnej domácnosti, nie je nariadené karanténne opatrenie. 

Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa 

§ 56 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Svojim podpisom potvrdzujem, že ako zákonný zástupca som prevzal poučenie dotknutej osoby a som s ním uzrozumený.  

 

Dátum, miesto:                                                                Meno a  priezvisko zákonného zástupcu: 

Podpis zákonného zástupcu: ..............................................................             Mobil: 

Odovzdať pri nástupe na tábor do rúk spolu s preukazom poistenca (jeho kópiou)!                

 

Okrem liekov uvedených v potvrdení o zdravotnej spôsobilosti od lekára, moje dieťa momentálne užíva aj tieto lieky (názov, spôsob užívania): 

 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

Zdravotný dotazník 

Meno a priezvisko dieťaťa: _________________________________________ 
Poisťovňa: ___________________________ Číslo preukazu: __________________________ 

Alergia (lieky, jedlo nápoje, včely, seno,…): ______________________________________________ 

Reakcie na slnko, vodu, opálenie: ______________________________________________________ 

Používa zvláštny krém: ______________________________________________________________ 

Spánok, budenie v noci: ______________________________________________________________ 

Problémy s jedlom (diéta): ____________________________________________________________ 

Nevoľnosť pri cestovaní: ______________________________________________________________ 

Problémy so stolicou, močením (v noci? často? treba veľa tekutín?): ___________________________ 

Ťažkosti so srdcom, dýchaním, kĺbmi: ___________________________________________________ 

Zdravotné problémy (nádcha, bolesť brucha, kašeľ, teploty): _________________________________ 

Aké lieky musí užívať (pri nástupe odovzdať do rúk zdravotníka): _____________________________ 

Neznášanlivosť liekov: _______________________________________________________________ 

Iné: ______________________________________________________________________________ 


